
Bekijk hier de originele kaart!

De kern Bleskensgraaf ligt in het 
centrum van het groene hart van 
de Alblasserwaard, langs de 
Graafstroom. De Graafstroom is 
een gegraven kanaal dat aansluit 
op het veenriviertje de Alblas. In 
Bleskensgraaf is nog een aantal 
oude bouwwerken te vinden, 
zoals korenmolen 

De Vriendschap uit 1890 en de 
wipmolens De Hofwegense 
molen en De Wingerdse molen. 
Met name de vele 
zorgvoorzieningen zoals het 
sbo-onderwijs en het 
verzorgingshuis, hebben een 
regionale functie. 

Het natuureiland en boerderij 
Gijbeland zijn voorbeelden van 
de gezamenlijke inzet van de 
inwoners om streekeigen 
waarden te behouden. 
Bleskensgraaf heeft 2843 
inwoners.

En waar gaan we mee aan de 
slag in Bleskensgraaf

1. Realisatie van een    
    Hondenuitrenplaats
2. Voorziening voor de jeugd
3. Omzien naar elkaar
4. Cultuur en toerisme 

DORPSKAART
Bleskensgraaf

WAARD
gesprek

En waar zijn we mee aan de 
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Bekijk hier de originele kaart!

https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-brandwijkmolenaarsgraaf
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-arkel
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-brandwijkmolenaarsgraaf
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-bleskensgraaf
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-bleskensgraaf


Hondenuitrenplaats
Initiatiefnemers hebben ideeën voor een plek om honden los uit te kunnen te laten in het 
dorp. Eerste verkenningen vinden plaats waarbij breed draagvlak wordt gezocht.

 De gemeente gaat het initiatief actief ondersteunen gericht op realisatie en het   
 maken van afspraken.

Voorziening voor de jeugd
De jeugd heeft zelf diverse ideeën voor een plezierig verblijf in hun eigen dorp, waar zij 
overigens veel waardering voor hebben. Vanuit het dorp wordt als prioriteit de aanwezigheid 
van een jeugdsoos aangegeven. Hiervoor is door de jongeren contact gezocht met de 
jongerenwerker. De jeugd wil bijvoorbeeld de mogelijkheden binnen de Spil bekijken.

 Vanuit de gemeente kunnen we vanuit de verbindende rol bijdragen aan het verkennen van  
 mogelijkheden.

Omzien naar elkaar
Juist door de sterke cohesie in het dorp en de diverse bestaande ontmoetingsplaatsen is een 
Huis van de Waard tot nu toe niet goed van de grond gekomen. Om toch een algemene 
ontmoetingsplek te creëren, wordt gesproken over een multifunctionele opzet.

 In deze fase is de rol van de gemeente om de gesprekken actief te blijven volgen.

Cultuur en toerisme
Er is bij de inwoners een rijke waaier aan ideeën om de culturele waarden van het dorp beter 
te benutten voor toerisme en de eigen leefbaarheid. Inwoners geven aan zelf hiervoor het 
initiatief te willen nemen.

 Zodra deze ideeën concreter worden, zullen we daarop aansluiten bij de    
 beheersplannen voor de buitenruimte en via onze doelen ten aanzien van recreatie   
 en toerisme. Op korte termijn richten we ons concreet op een watertappunt op  
 Kerkplein en het nagaan van betere faciliteiten voor wandelaars (zoals Floris V-pad).

InspanningenNetwerk
Hondenuitrenplaats: Er is een appgroep van 
hondenbezitters in Bleskensgraaf van circa 
20 personen. Zij willen hierin samen 
optrekken met de klankbordgroep en de 
gemeente.

Voorzieningen voor de jeugd: De jongeren 
staan in contact met de jongerenwerker. De 
gemeente sluit hier op aan.

Omzien naar elkaar: Graafzicht, 
Philadelphia, de Notabelen, Huis ASVZ en de 
klankbordgroep.

Bedrijvigheid: Partners en verenigingen 
binnen de gebieden cultuur, toerisme en 
recreatie

Bekijk het filmpje ‘Start 

project’ door voorzitter K
bg.

Herinrichting Dorps
entrees: Groen verb

indt 

Zeemansweg - Wervenkampweg 

De provincie kent het project Groen Verbind(t). De Klank-

bordgroep heeft drie jaar terug de wens geuit om de 

dorpsentree ’s te vergroenen.

Met de inwoners is het ontwerp vormgegeven. In 2021 is 

het klaar.gelukt!

Een lang gekoesterde wens voor een 

voetgangersoversteekplaats in de 

Burgemeester Dekkingstraat ter hoogte 

van woonzorgcentrum “Graafzicht” is 

door grote inzet van de klankbordgroep 

gerealiseerd.

Zebradpad bij Graafzicht

Herinrichting speelplaats

We richtten met kinderen de speelplek aan de Zwaluwstraat opnieuw in. Dit maakte de kinderen heel enthousiast. Enkele bewoners klaagden over de hoogte 
van het speeltoestel. Ook stapten de kinderen soms in hun tuin. In overleg kwam 

er beplanting om de grens goed duidelijk 
te maken.

Looplussen

Inwonersinitiatief om zeer toegankelijk looproutes door het dorp te realiseren om meer bewegen van dorpsgenoten mogelijk te maken. Vanaf Graafzicht zijn 2 looplussen bereikbaar.

Twee looplussen zijn vorig jaar officieel geopend door Wethouder Lizanne Lanser.  Loop-lus 3 komt gereed voorjaar 2021.

Bekijk hier de originele kaart!

En ook:

- Parkeerdruk in Oost *

- Buurt Whatsapp - Heulenslag *

- Van overlast naar samen doen *

- Jeugdhonk -> wordt vervolgd

- Hondenuitrenveld -> gelukt! *

* klik voor meer informatie

https://youtu.be/oOGeLRwhoH0
https://youtu.be/oOGeLRwhoH0
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-bleskensgraaf
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-arkel
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-bleskensgraaf
http://www.molenlanden.nl/peilstok-dorpskaart-bleskensgraaf


Buurt Whatsapp - Heulenslag

Inwoners willen in gezamenlijkheid gaan voor 

een veiliger buurt en hebben een Buurt 

Whatsappgroep opgezet. De gemeente heeft 

het gevraagde bord geplaatst.

Van overlast naar samen doen

Gemeente en inwoners hebben samen 

nagedacht over oplossen van overlast van 

een speelplek. We plaatsten een hek, plantten 

groen en maakten afspraken voor gezamenlijk 

beheer. 

Parkeerdruk in Oost

Hoe kunnen we de parkeerdruk oplossen in Oost? 

De klankbordgroep hield twee inwonersbijeenkomst 

om daar iets op te bedenken. De technische 

oplossingen hebben nog geen draagvlak. Inwoners 

spraken af om het parkeergedrag te veranderen. 

Evaluatie vindt half 2021 plaats.

Bekijk hier de originele kaart!

https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-bleskensgraaf
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-bleskensgraaf

